
Privacyverklaring 

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
Karin Elzinga, Double K/ Beauty in Motion, 1e Hogeweg 164, 3701 HL, Zeist, KVK-nummer 
30151087, te bereiken via info@beautyinmotion.nl of 030-6917381. 
 
2. Persoonsgegevens die verwerkt worden 
Als u gebruik maakt van onze diensten en/of zelf gegevens aan ons verstrekt, worden deze 
verwerkt door Beauty in Motion. Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

• Ip-adres 

• Gegevens over uw activiteiten op onze website 

• Internetbrowser en apparaattype 

• Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden 
 
3. Met welk doel en op basis van welke grondslag deze gegevens verwerkt worden 

• Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren 

o Wettelijke grondslag: uitvoering van overeenkomst 

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame-uitingen 
o Wettelijke grondslag:  

• Informeren over wijzigingen in onze prijzen en/of dienstverlening 
o Wettelijke grondslag: uitvoering van overeenkomst 

• Gebruik van foto’s op de website en social media (alleen na expliciete toestemming) 
o Wettelijke grondslag: toestemming 

• Analyse van uw surfgedrag om onze dienstverlening en/of producten op af te kunnen 
stemmen op uw behoeftes en om onze website te kunnen verbeteren 

o Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang 
 
4. Andere ontvangers persoonsgegevens 
Beauty in Motion zal nooit persoonsgegevens doorsturen aan derden, zonder dat uw 
uitdrukkelijke toestemming hiervoor gevraagd is. Uitzondering daarop is wanneer dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van gevraagde diensten, wanneer wij hiertoe verplicht zijn 
op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak, of om wijzigingen/verbeteringen uit te 
voeren op de website. 
Uw persoonsgegevens kunnen daartoe gedeeld worden met de volgende ontvangers: 

• Samenwerkingspartijen, voor het uitvoeren van verbeteringen en/of wijzingen aan de 
website 

• Medewerkers Beauty in Motion, voor het uitvoeren van overeengekomen diensten 
en/of uitvoeren van verbeteringen en/of wijzigingen aan de website 
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5. Bewaartermijnen 
Uw persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat u verzoekt deze te verwijderen. 
Aansluitend worden de persoonsgegevens uit ons systeem vernietigd. 
 
6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering ervan 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Beauty in Motion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij 
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@beautyinmotion.nl. Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het 
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer 
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar 
binnen vier weken, op uw verzoek. Beauty in Motion wilt u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
7. Afmelding e-mailberichtgeving 
Beauty in Motion gebruikt uw naam en e-mailadres om u de nieuwbrief te sturen met daarin 
informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. U kunt zich ten alle 
tijden afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. 
 
8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische “cookies” om de website te 
helpen analyseren en hoe gebruikers de site gebruiken. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser 
van uw computer, tablet of smartphone.  
Beauty in Motion gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen 
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen 
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken 
en deze te kunnen optimaliseren.  
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte 
content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben 
wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. Voor het plaatsen van cookies gebruiken wij 
Google Analytics en een pixel van facebook. Beiden houden statistieken bij over uw gedrag 
op de website. 
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9. Beveiliging en datalek 
Beauty in Motion neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen adequate en 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

• De website van Spotlight Webdesign maakt gebruik van een betrouwbaar SSL 
Certificaat. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de 
adresbalk. Hiermee borgen wij dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen 
vallen.  

• Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. 

• Wij gebruiken een vpn-verbinding.   

• Onze laptops zijn vergrendeld met een met een sterk wachtwoord en onze 
smartphones zijn vergrendeld met zowel een pincode als met een Touch-ID.  

• Wij werken onze website, het thema en plugins regelmatig bij.  
Mocht ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvinden dan houden wij 
ons aan de bijbehorende meldplicht en melden wij een datalek binnen 72 uur na 
constatering bij de Autoriteit Personeelsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan 
vragen wij u vriendelijk maar dringend om dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden via 
info@beautyinmotion.nl. 
 
10. Aansprakelijkheid 
Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens en 
cookies die Beauty in Motion verwerkt voor de in deze overeenkomst besproken punten. Dit 
privacybeleid is tevens van toepassing op alle diensten van Beauty in Motion en voor alle 
interactie tussen u en Beauty in Motion. De manier van communicatie maakt daarbij niet uit.  
Beauty in Motion is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gepubliceerde informatie 
en het gebruik daarvan of van de werking van de website of de diensten van derden. Beauty 
in Motion is tevens niet aansprakelijk voor het privacybeleid van eventuele genoemde 
andere organisaties op de website van Beauty in Motion. 
 
11. Wijzigingen 
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Beauty 
in Motion om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of 
wijzigingen binnen het bedrijf. Wij raden u aan onze privacyverklaring geregeld te 
raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid. Door na wijzigingen gebruik te 
blijven maken van de diensten van Beauty in Motion gaat u akkoord met deze wijzigingen. 
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